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GL AZ100
WIN LẠNH

SẢN PHẨM CỦA

TÔN ĐÔNG Á

WIN LẠNH
Nhãn hàng WINALUZIN (WIN LẠNH) thuộc dòng sản phẩm tiêu chuẩn của Tôn Đông Á, được
sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại và tiên tiến của Châu Âu - Mỹ - Nhật Bản. WIN LẠNH
là sự kết hợp giữa thép nền & lớp mạ hợp kim nhôm kẽm. Bề mặt tấm tôn sau khi mạ rất sáng,
bóng, bông vân đẹp, phản xạ nhiệt tốt, giảm nhiệt, chống nóng & chống ăn mòn hiệu quả, có
tuổi thọ cao hơn nhiều lần so với tôn kẽm thông thường.

WIN LẠNH

WINALUZIN brand is a standard product line of Ton Dong A, manufactured on modern and advanced equipment line from Europe - USA - Japan. WINALUZIN is a combination of base steel & zinc-aluminum alloy coating.
After coating, the surface of product is very bright, shiny with beautiful spangle, good heat reflection, heat
reduction, effective heat resistance & corrosion resistance, with a much longer product life than normal galvanized steel.

Giờ đây, bạn sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều khi phải lựa chọn 1 sản phẩm đáp ứng nhu cầu
che chở cho căn nhà của bạn, hãy để Tôn Đông Á làm điều đó thay bạn.
Now, you don't need to think too much when choosing a product that meets protection needs of your home. Let
Ton Dong A do it.

Hãy chọn WINALUZIN - sản phẩm của Tôn Đông Á được bảo hành chính hãng
Choose WINALUZIN - Ton Dong A's products are genuine warranty.

Sản phẩm WIN LẠNH của Tôn Đông Á được ứng
dụng làm tôn lợp mái hoặc làm vách ngăn, bao
che cho nhà ở dân dụng hoặc công nghiệp; hoặc
dùng làm vách che chắn công trình xây dựng đang
thi công.
This products is applied for roofing or partitioning, covering
residential houses, industrial park; or used as temporary
walls to shield construction works.

Hoặc ứng dụng làm xà gồ, máng điện, trang trí nội
thất (với độ cứng phù hợp).
Or applied as purlins, gutters electricity, furnishing
appropriate mechanical properties).

Nhật Bản

: JIS G3321

Úc

: AS 1397

Mỹ

: ASTM A792

Châu Âu

: BS-EN 10346

Japan

Australia
U.S.A
Europe

RECOMMEND

100 g/ m 2 / 2 mặt/ 2 sides

Quy cách thép nền
Base Metal Thickness

Độ dày thành phẩm
sau khi mạ
Total Coated Thickness
(± 0.04)

Trọng lượng
trung bình
Average Weight
(± 0.08)

0.31*1200 mm

0.35 mm

3.05 kg/m

0.36*1200 mm

0.40 mm

3.52 kg/m

0.41*1200 mm

0.45 mm

3.99 kg/m

0.46*1200 mm

0.50 mm

4.46 kg/m

Cách biển ≥ 3 km

Áp dụng theo điều kiện và điều khoản
bảo hành của Tôn Đông Á

At least 3 km from the sea enviroment

Applied under Ton Dong A's warranty
terms and conditions

Perforation corrosion

Lớp mạ hợp kim nhôm kẽm

(with

KHUYẾN CÁO

Ăn mòn thủng

WINALUZIN (WIN LẠNH)

10 năm
10 years

Cách tác nhân gây ăn mòn hoặc
nguồn phát sinh khí thải ≥ 3 km
At least 3 km from corrosive agent or
source of emissions

Trọng lượng kg/m (thành phẩm) trong bảng chỉ có giá trị tham khảo và không dùng làm cơ sở cho việc khiếu nại
số kg/m. Trọng lượng kg/m thực tế được tính theo dung sai chiều dày và chiều rộng theo tiêu chuẩn JIS/ AS/
ASTM/ BS-EN tại thời điểm đặt hàng.
Finished product weight index (kg/m) written here is for reference only and cannot be used for complaining about kg/m issues.
Actual weight (kg/m) is calculated using JIS/ AS/ ASTM/ BS-EN standard thickness and width tolerance at the time of ordering.

